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Resumo 

 

Os sistemas de abastecimento de água são sistemas complexos e de difícil operação, o 

seu controle e monitoramento é de suma importância para a operação racional do sistema 

visando sempre atender de forma satisfatória à população minimizando ao máximo as perdas 

hídricas e tornando o sistema mais eficiente em termos energéticos. Os sistemas de 

abastecimento constituem-se em geral de sistemas críticos, onde não há possibilidades de 

tempo de parada para testes e simulações, assim, para realizar o controle de forma adequada 

é necessário um modelo que represente o sistema de forma satisfatória, onde seja possível 

simular e testar as mais diversas situações às quais o sistema é normalmente submetido no 

dia-a-dia. Neste trabalho é apresentado o modelo matemático do Sistema de Abastecimento 

de Água (SAA)  da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) contemplando 

todos os elementos presentes em seu sistema. Três controladores são implementados em nível 

de simulação e tem seus desempenhos comparados: servossistema tipo 1, o controlador 

preditivo linear e um controlador preditivo não-linear. O objetivo é mostrar que podemos 

utilizar o modelo do sistema para testes e simulação de condições de funcionamento e sintonia 

do controlador para obter o melhor desempenho do SAA. 

 

  

 

Palavras-chaves: Sistemas de abastecimento de água, modelagem matemática, 

simulação, controle preditivo.     
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Abstract 

 

 

Water supply systems are complex systems and difficult operation. They have different 

configurations in regard to active and passive elements of the system. The control and 

monitoring is very important for the rational operation of the system in order meet the 

satisfaction of the population as much as possible minimizing water losses and make the 

system more efficient energy. Supply systems are critical systems, there is no downtime 

possibilities for testing and simulations. To perform the control of tuning you need a model 

that will best represent the system where you can simulate and test various situations to which 

the system is typically submitted on a day-to-day. This thesis features the mathematical model 

of water supply system of the Federal University of Rio Grande do Norte, was modeled all 

the elements present on your system. Three controllers are implemented in simulation level, 

and they were compared their performance: servo type 1, the linear predictive controller and 

a non-linear predictive control. The purpose is demonstrate that we can use the model system 

for testing and simulation of operating conditions and tuning the controller to best 

performance of the water supply system. 

 

  

 

Keywords: Water supply systems, mathematical modeling, simulation, predictive control. 
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1 Introdução 

 

 Os sistemas de abastecimento de água possuem alto custo operacional e, na 

atualidade, na qual as companhias de saneamento buscam otimizar os processos para atender 

satisfatoriamente os clientes, o desperdício de água tem trazido grandes prejuízos e um 

constante desgaste frente a opinião pública. Essa situação se contrapõe a realidade do mundo 

em que vivemos, onde temos visto cada vez mais constante a escassez de água. 

Esse desperdício é muito evidente na agricultura onde, em muitos casos, sistemas 

inadequados de irrigação ou aproveitamento fazem com que boa parte da água empregada nas 

lavouras não seja aproveitada, tanto pelo uso incorreto quanto pelas altas taxas de evaporação. 

Para combater o desperdício de água na agricultura, é preciso utilizar métodos de irrigação 

voltados para esse intuito empregando técnicas de controle para os sistemas de bombeamento 

distribuído. 

Na indústria, também ocorrem problemas semelhantes. Em alguns tipos de produção, 

a água é empregada no resfriamento de equipamentos, o que poderia ser mais bem efetuado 

com água de reuso e outros métodos de maior economia. Além disso, casos de vazamento ou 

manejo incorreto na captação de sistemas locais de abastecimento também podem gerar uma 

grande quantidade de desperdício. Por esse motivo, é importante haver uma grande 

fiscalização das fábricas, a fim de que elas também participem do processo de conservação 

dos recursos hídricos, o que também vale para outros setores. 

Vários setores da sociedade devem adotar medidas para diminuir o desperdício de 

água, pois o êxito nessa tarefa traria mais efeitos positivos do que qualquer outra política de 

uso da água, garantindo, assim, o seu uso sustentável. É claro que, mesmo o uso doméstico 

equivalendo a menos de 10% da água utilizada, ainda assim é preciso que as residências façam 

a sua parte, evitando gastar além dos limites aceitáveis (Pena, 2015). 
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1.1 Motivação  

Hoje o Brasil é o 20° país em perda de água tratada (IBNET, 2014), atualmente o país 

perde 39% de toda a agua disponibilizada para distribuir para a sociedade, segundo o (SNIS, 

2013) essa perda é de 37%. No Rio Grande do Norte esse número é ainda maior; perdemos 

cerca de 47% dessa água disponibilizada para consumo humano. Grande parte dessa perda se 

dá pela má distribuição, perdas por transbordamento de reservatórios, vazamentos e falta de 

controle de distribuição, o que acarreta em diversas situações uma pressão elevada no sistema 

levando ao rompimento das tubulações. A modelagem, simulação e o controle dos SAAs têm 

o objetivo de otimizar o abastecimento, pois através de simulações pode-se testar os sistemas 

nas mais diversas situações às quais eles são submetidos. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo mostrar que, com a aplicação da técnica de controle 

no SAA do campus da UFRN, pode-se obter uma maior eficiência operacional e controle do 

abastecimento. Os objetivos específicos são: 

 Obter e tratar os dados do modelo do sistema; 

 Aplicar a técnica de controle servossistema tipo controle preditivo linear e não 

linear no sistema; 

 Comparar o uso dessas técnicas para SAA. 

1.3 Estrutura do trabalho 

 Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o sistema de 

abastecimento de água do campus da UFRN; no Capítulo 3, o modelo matemático do sistema; 

no Capítulo 4, os controladores utilizados; no Capítulo 5, os resultados e discussões; no 

Capítulo 6, são expostas as conclusões desse trabalho e as perspectivas futuras. 
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2 Sistema de Abastecimento de Água da 

UFRN 

 

O sistema estudado é o do campus da UFRN que está localizado entre os bairros de 

Lagoa Nova e Mirassol, região de classe média da cidade de Natal no Rio Grande do Norte. 

Apesar do Campus possuir todas as características de uma cidade no que diz respeito a um 

SAA, sua demanda de consumo não pode ser considerada como a de uma cidade, pois não 

apresenta um regime continuo de funcionamento (dia e noite), como em diversas áreas da 

cidade onde o consumo noturno de água é constante.    

O projeto do SAA é composto por: captações através de poços tubulares, tratamento 

da água por cloração, reserva por reservatórios elevados e distribuição através de tubulações 

de PVC. 

O objetivo primordial do SAA do Campus Central de Natal é fornecer água em 

quantidade suficiente para abastecer a população usuária e propiciar melhorias nas qualidades 

dos níveis de saúde e bem-estar da comunidade da UFRN. 

O campus da UFRN é composto por cinco zonas de abastecimento, em cada zona se 

situam sistemas independentes de abastecimento por área, mas interligados por uma rede 

auxiliar entre todos os reservatórios (linha tracejada) como mostrado na Figura 1. A captação, 

reserva e distribuição é feita na própria zona. 
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Figura 1: Planta de implantação do SAA da UFRN. (fonte: desconhecida) 

 

Dentro de cada zona temos a distribuição de poços e reservatórios responsáveis por 

atender à demanda dessas áreas bem como de todo o campus. Cada zona é abastecida por seu 

próprio reservatório, exceto no caso da zona três onde temos três reservatórios. Para que haja 

garantia no abastecimento de forma precisa é necessário garantir um nível satisfatório de água 

em cada reservatório, a fim de que exista uma pressão correspondente à sua altura 

manométrica.  

Tabela 1: Consumo de água por zona. 

ZONA 
VAZÃO Q máx 

l/dia l/s m3/h l/s 

1 372.716 4,25 15,30 7,65 

2 591.022 7,00 25,20 12,60 

3 1.217.298 13,91 50,08 25,04 

4 816.650 9,43 33,95 16,97 

5 346.695 4,98 17,93 8,96 

TOTAL 3.502.951 41,38 148,97 74,48 
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Estima-se que a população em 2025 na UFRN seja superior a 45.000 pessoas, hoje 

esse número é aproximado a 38.500 incluindo alunos, técnicos administrativos e professores. 

O sistema de abastecimento tem que garantir funcionalidade, atendendo a essa projeção futura 

de crescimento. Para que haja uma ideia correta de dimensão, se o campus da UFRN fosse 

uma cidade do Rio Grande do Norte, ele estaria como a nona maior cidade do estado como 

podemos ver na Tabela 2. 

Tabela 2: As 10 maiores cidades do Rio Grande do Norte 

N° Cidade População 

1 Natal 853.929 

2 Mossoró 280.314 

3 Parnamirim 229.414 

4 São Gonçalo do Amarante 95.218 

5 Macaíba 75.548 

6 Ceará-Mirim 71.856 

7 Caicó 66.246 

8 Assú 56.354 

9 Currais Novos 44.528 

10 São José de Mipibu 42.345 

 

2.1 Captação 

A fonte de água utilizada no sistema de abastecimento é subterrânea, vinda do aquífero 

grupo barreiras, captada através de poços tubulares projetados para fornecer uma vazão total 

aproximada de 156 m3/h, que garanta a qualidade e quantidade de água necessária ao 

atendimento de todo o sistema. 

2.2 Tratamento 

A água de todo o lençol freático dispensa o emprego de qualquer tratamento corretivo, 

sendo necessária unicamente uma cloração, cuja finalidade é a desinfecção de eventuais 

organismos patogênicos. Esta desinfecção é feita com a aplicação de cloro tablete, através de 

aplicação por dosador TP-20 da Hypocal, com dosagem capaz de manter um residual em 

extremidade da rede de 3,0 mg/l. O tratamento é feito no local do reservatório, por um posto 
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de cloração, onde são instalados sistemas dosadores que injetam a solução de cloro na 

tubulação de saída do reservatório. 

2.3 Reserva de água 

O sistema de abastecimento de água atual conta com 07 (sete) reservatórios elevados, 

com torre de 15 metros, com capacidade de 200 𝑚3 cada e arquitetura padrão. Os reservatórios 

foram construídos em concreto armado, e na sua parte inferior há uma casa de química para 

efetuar a desinfecção através da aplicação do cloro. 

2.4 Rede de distribuição 

A rede de distribuição é composta de tubos PVC de DN 50 mm a 150 mm que 

distribuem água a todos os edifícios da área do Campus Natal. O sistema é dividido em cinco 

zonas de distribuição, cada uma com seu sistema independente. As zonas são interligadas 

através de uma tubulação em PVC de 110 mm, sendo todos os reservatórios interligados. 

2.5 Revisão Bibliografica 

A pesquisa realizada teve como objetivo ampliar o conhecimento na área da 

implementação de sistemas de controle em plantas de sistema de abastecimento de água e 

conhecer o que já foi e é trabalhado em pesquisa nessa vertente proposta.  

Existem vários tipos de abordagem para sistema de abastecimento, todas as propostas 

estudadas podem ser relacionadas, já que matematicamente não são diferentes na finalidade 

nem nos elementos envolvidos. Existe o controle em plantas onde há o bombeamento de forma 

escalonada como proposto em Eker (2002) e Mohammend (2009), existem trabalhos onde o 

objetivo é o controle de pressão nos nós da rede como em Cunha(1999) e Leirens (2010), 

outros têm associado o abastecimento à eficiência energética do sistema  como em Skworcow 

(2009), muitos trabalhos têm como foco principal sistemas de irrigação como em Akouz 

(1998) e Negenborn (2009), outro trabalho estudado combina o sistema de abastecimento de 

água com sistema de irrigação assim como é mostrado em Puig (2012) 
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 No trabalho de Eker (2002) é feita toda a modelagem do sistema de adução para o 

abastecimento de água da cidade de Gaziantep na Turquia, mas não é utilizada para simulação 

o modelo não-linear, logo ele é linearizado para a simulação e aplicação de uma técnica de 

controle por realimentação de estado. 

 Mohammend (2009) utiliza o mesmo sistema e a mesma modelagem proposta por Eker 

(2002), mas faz a aplicação da técnica do controle preditivo e compara sua eficiência em 

relação à técnica convencional do PID. 

 Leirens (2010) fez um estudo na rede de abastecimento da cidade de Bogotá na 

Colômbia, onde foi feito todo o estudo de pressão nos nós da rede de distribuição, e mostrado 

o controle de nível dos reservatórios para abastecer de forma satisfatória todos os nós da rede 

de distribuição de água. Nesse trabalho é aplicada a técnica de controle preditivo  

 Em seu trabalho Skworcow (2009) utiliza um sistema de abastecimento de água para 

a análise da eficiência energética do conjuntos motor-bomba. Todas as suas simulações da 

rede são feitas em software de simulação hidráulica (EPANET), de forma a obter o 

conhecimento do sistema. O sistema possui interação on-line com software tipo 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), onde é implementada a técnica de 

controle preditivo na planta modelada para o controle do sistema. 

 Akouz (1998) em seu trabalho usa o controle preditivo generalizado (GPC), para 

controle de vazão de dois canais usados para sistema de irrigação. 

Negenborn (2009) faz um estudo para a utilização do modelo preditivo distribuído em 

canais de irrigação, e faz uma aplicação no estudo em um canal para validação do trabalho. 

O trabalho de Puig (2012) é um estudo no rio de Guadiana que é o 4° maior da Espanha, 

onde é implementado um controle preditivo para o nível do rio, a fim de viabilizar a irrigação 

e o abastecimento ao longo rio. Neste artigo é utilizada uma estratégia de controle preditivo 

não-linear. 

Os trabalhos do Chalupa, Novak & Bobal (2011, 2012 e 2013) mostraram a 

modelagem, simulação e controle, aplicado a uma planta de controle de nível didática, 

apresentando toda a formulação matemática para as válvulas de interligação do sistema entre 

reservatórios, o que contribuiu de forma fundamental para o desenvolvimento desse trabalho.  
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 No trabalho de Gadelha (2013), é apresentado o uso de um algoritmo modificado para 

implementação do controle preditivo não-linear. Nele é mostrada uma estratégia de controle 

para esse controlador. O algoritmo proposto foi utilizado nesse trabalho, como uma forma de 

controle para o sistema modelado.  

Todos os artigos analisados contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. Apesar 

de alguns não terem a devida formulação matemática para obtenção do modelo e de resultados 

de forma direta, a análise foi válida e enriqueceu o estudo proposto. 
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3 Modelagem do sistema  

 

A fim de obter o modelo matemático que representasse de maneira fiel o SAA da 

UFRN, foi estudado cada componente presente no sistema para se obter suas equações. O 

modelo é apresentado na Figura 2 de forma esquemática. 

Os fluidos, estejam eles na forma líquida ou gasosa, constituem os meios mais 

versáteis para a transmissão de sinais e de potência, sendo largamente empregados na 

indústria, principalmente em processos químicos, sistemas automáticos de controle, 

atuadores, automação de máquinas e etc. Os sistemas de fluidos são normalmente 

interconectados a sistemas mecânicos através de bombas, compressores, válvulas e cilindros.  

Uma análise exata de um sistema hidráulico usualmente não é viável, por causa da sua 

natureza distribuída (propriedades distribuídas ao longo da massa). Contudo, é possível 

trabalha parte da dinâmica do sistema, a fim de se obter um modelo não-linear que represente 

mais fielmente possível o sistema real.  

 

 

Figura 2: Esquema de ligação dos reservatórios. 

 

Tendo em vista que os sistemas hidráulicos envolvem o escoamento e a acumulação 

de líquidos, as variáveis usadas para descrever o seu comportamento dinâmico são a vazão 

volumétrica, o volume, a altura de líquido (nível) e a pressão.  
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 Nos sistemas hidráulicos em geral são utilizados vários elementos para compô-lo, 

divididos em ativos e passivos. Os elementos ativos são as bombas e as válvulas, são 

elementos que podem modificar a vazão de fluido no sistema, e elementos passivos são 

aqueles utilizados para transporte e armazenamento como as tubulações e os reservatórios. 

Nessa etapa do trabalho vamos dar ênfase aos elementos que influenciam na dinâmica do 

sistema a ser estudado. 

3.1. Bomba 

 

É o elemento responsável por transformar a energia absorvida no motor elétrico em 

energia potencial. Essa energia aplicada ao eixo da bomba, aumentando assim a altura 

manométrica e a vazão na tubulação de recalque do sistema. A altura manométrica 

desenvolvida por 𝑛 bombas de velocidade variável operando em paralelo varia de forma não 

linear com a velocidade 𝑁 (RPM) e com a vazão de água 𝑄𝑝(𝑡)(𝑚
3/𝑠). A altura manométrica 

desenvolvida pela bomba ℎ𝐵 pode ser escrita em função de 𝑁 𝑒 𝑄𝑝 como é visto em (Eker, et 

al., 2003), da seguinte forma:  

  

ℎ𝐵(𝑁, 𝑄𝑝) = 𝐴0N
2 +

𝐵0

𝑛
𝑁𝑄𝑝 −

𝐶0

𝑛2
𝑄𝑝
2                                        (1) 

 

Em que, 𝐴0, 𝐵0 𝑒 𝐶0  são constantes da bomba, e dependem das suas características de 

fabricação. Em geral a curva de desempenho de bombas é feita mediante ensaios, e 

disponibilizada pelo fabricante em catálogos. A obtenção de dessas constantes não é fácil pois 

depende das características construtivas de cada equipamento. 

3.2. Tubulação 

 

 Levando em consideração que o comprimento do tubo é 𝑙𝑝(𝑚) e a área de sua seção é 

𝐴𝑝(𝑚
2), se a variação de altura entre os pontos de saída da bomba e chegada no reservatório 

é ∆ℎ(𝑚), a equação obtida em (Eker, et al., 2003) é: 
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𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑔𝐴𝑝

𝑙𝑝
(∆ℎ − ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑡))                                                (2) 

 

Em que, 𝑄(𝑡) é a vazão na tubulação, ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠 é a perda de carga ao longo do tubo e 𝑔 é a 

aceleração da gravidade. 

3.2.1 Perda de Carga 

 

A perda de carga num tubo ou canal, é a perda de energia dinâmica do fluido devido à 

fricção das partículas do fluido entre si e contra as paredes da tubulação que os contenha. A 

perda de carga é a perda por atrito do liquido com a parede da tubulação.  E é escrita como: 

 

ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑡) = ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑓𝑝(𝑡) + ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑙(𝑡)                                             (3) 

 

Em que, ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑓𝑝(𝑡) é a perda por fricção e ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑙(𝑡) é a perda local. Usando o método 

de Hazen-Williams temos que: 

 

ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑓𝑝(𝑡) = (
10.78𝑙𝑝

𝑐1.852𝐷4.87
)𝑄1,852(𝑡)                                              (4) 

 

 

Em que, a constante 𝑐 depende do tipo de material da tubulação, D é o diâmetro da 

tubulação em metros e 𝑙𝑝é o comprimento do trecho da tubulação em metros . A perda de 

carga local pode ser desprezada para grandes tubulações e com comprimentos 100 vezes o 

diâmetro da tubulação, mas pode ser medida por: 

 

ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠−𝑙(𝑡) =  (
𝐾𝑚

2𝑔𝐴𝑝
2)𝑄

2(𝑡)                                                       (5) 

 

Em que, 𝐾𝑚 é o coeficiente de perda local e depende das características da instalação, 

do raio de curvatura, do diâmetro e da rugosidade da tubulação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_(hidr%C3%A1ulica)&action=edit&redlink=1
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3.3. Reservatórios 

 

Os reservatórios são largamente utilizados em sistemas de abastecimento de água, 

tanto para reservar a água quando para manter o equilíbrio de pressão no sistema. Dado um 

sistema onde a vazão de entrada é dada por 𝑄𝑖  e a vazão de saída é 𝑄𝑜. Utilizando a equação 

da continuidade temos que o volume é: 

 

𝜌
𝑑𝑉(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌𝑖𝑄𝑖(𝑡) − 𝜌0𝑄0(𝑡)                                               (6) 

 

Em que, 𝜌, 𝜌𝑖  𝑒 𝜌0 são a densidade especifica da água no reservatório, como toda água 

que entra no reservatório tende a sair podemos dizer que 𝜌 =  𝜌𝑖 = 𝜌0.  

Como base em relações geométricas temos que o volume do reservatório 𝑉(𝑚3) pode 

ser dado também em função da área da sua base 𝐴𝑏(𝑚) e do nível ℎ𝑡(𝑚), assim:.  

 

𝑉(𝑡) = 𝐴𝑏ℎ𝑡(𝑡)                                                      (7) 

 

Substituindo (7) em (6) temos, 

 

𝑑ℎ𝑡(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑄𝑖(𝑡)−𝑄0(𝑡)

𝐴𝑏
                                                         (8)     

3.3.1 Velocidade de escoamento 

 

A equação de Torricelli descreve a relação entre a velocidade da vazão de saída 𝑣 

(𝑚/𝑠) de um reservatório e o nível do reservatório ℎ(𝑚), como: 

𝑣(𝑡) = √2𝑔ℎ(𝑡)                                                       (9) 

 

Em que, 𝑔 é a aceleração da gravidade. 
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3.4 Válvula 

As válvulas são elementos que possuem a função de controlar a vazão dos fluidos, bem 

como assegurar a estanqueidade e segurança dos sistemas. As válvulas são modeladas de 

acordo com suas características de acionamento, em que, dependendo do tamanho e tipo 

teremos sua velocidade de abertura e de fechamento.   

Segundo (Chalupa, et al., 2011) podemos descrever matematicamente o modelo da 

válvula por: 

 

𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑘√ℎ(𝑡) + ℎ0                                            (10) 

 

Em que, h é o nível do reservatório, ℎ0 é o nível inicial do reservatório e k é a constante 

da válvula. A constante da válvula k é determinada pela seguinte equação, como vemos em 

(Chalupa, et al., 2011):  

 

𝑘𝑛 = 𝑝𝑛
𝐴𝑣 𝑚𝑎𝑥√2𝑔

𝐴𝑏
               ∀𝑛 = 1, 2, 3…7                                (11) 

 

Em que 𝑝𝑖 é a posição da válvula e situa-se na faixa 0 ≤ 𝑝 ≤ 1, 𝐴𝑣 𝑚𝑎𝑥 é a área de 

abertura da válvula que, em muitos casos devido à construção da válvula, pode ser considerada 

a área da tubulação na qual a válvula está conectada; g é a aceleração da gravidade, 𝐴𝑏 é a 

área do reservatório e 𝑛 representa o número da válvula no sistema. 

 

3.5. Modelo 

Sabendo que os reservatórios são interligados e apresentam o mesmo desnível 

geométrico (linha piezométrica), podemos então obter suas equações com base no balanço de 
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cargas de cada reservatório. Analisando suas vazões de entrada e saída, como vemos na Figura 

2 e usando as equações (8) e (10) podemos obter as equações diferenciais para os níveis de 

cada reservatório respeitando a condição de operação do sistema. 

Com base no princípio da conservação de massas, e entendendo que o sistema não 

possui vazamentos no reservatório, temos que o nível dinâmico do reservatório é a vazão que 

entra no sistema através da bomba 𝑄𝑝1 menos as vazões que saem através da válvula de saída 

𝑄𝑠1 e através da válvula de interligação dos reservatórios 𝑄𝑖1. Apresentando o balanço para o 

reservatório 1 temos: 

𝑑ℎ𝑡1
𝑑𝑡

=
(𝑄𝑝1−𝑄𝑖1 −𝑄𝑠1)

𝐴𝑏
                                                          (12) 

 

Sabendo que os reservatórios possuem a mesma altura entre eles, podemos então 

concluir que a válvula de interligação deverá tanto admitir água no sistema como também, 

dependendo dos outros níveis dos outros reservatórios, receber água. O que determinará se 

um subsistema irá ser abastecido ou abastecer o sistema pela válvula de interligação será o 

nível dinâmico de cada reservatório. Essa razão de abastecimento é função no nível do 

reservatório que se quer medir e a relação desse nível em função dos outros reservatórios, essa 

relação pode ser dada pela média do nível dos demais reservatórios. Portanto, podemos 

descrever a dinâmica da válvula de interligação do reservatório 01 como mostrado em 

(Chalupa, et al., 2011), assim: 

 

𝑄𝑖1 = 𝐾1√|ℎ1 −
∑ ℎ𝑛
7
2

6
|  . 𝑠𝑖𝑔𝑛 (ℎ1 −

∑ ℎ𝑛
7
2

6
)                                          (13)   

 

O valor de 𝑄𝑖1 na equação (13) representa a vazão da válvula de interligação, a fim de 

obedecer a mesma notação para as válvulas a área da base (𝐴𝑏) do reservatório foi inserida no 

parâmetro 𝐾1, como pode ser visto na equação (11). 

A função 𝑠𝑖𝑔𝑛() determina na equação (13) o sentido do fluxo da água na válvula, se 

é admitindo água no reservatório ou abastecendo os demais reservatórios.    
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A vazão de saída do reservatório 1 depende apenas do nível do reservatório e do 

percentual da abertura da válvula de saída 𝑝1 como mostrado na equação (11), podemos então 

representá-la pela equação (10), 

 

𝑄𝑠1 = 𝑘1√ℎ1 + ℎ10                                              (14) 

 

Substituindo as equações (13) e (14)  no  balanço de cargas para o sistema mostrado 

na equação (12), obtemos a equação para o reservatório 1: 

 

    
𝑑ℎ𝑡1(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑄𝑝1(𝑡)

𝐴𝑏
  − 𝐾1√|ℎ1 −

(ℎ2+ℎ3+ℎ4+ℎ5+ℎ6+ℎ7)

6
|  . 𝑠𝑖𝑔𝑛 (ℎ1 −

(ℎ2+ℎ3+ℎ4+ℎ5+ℎ6+ℎ7)

6
) − 𝐾1𝑠√ℎ1   (15) 

 

Agora aplicando o mesmo conceito mostrado para o reservatório 1, nos demais 

reservatórios do sistema podemos, por analogia, obter um modelo genérico para qualquer 

reservatório que esteja submetido a essas condições. Assim temos que: 

 

𝑑ℎ𝑡𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑄𝑝𝑛(𝑡)

𝐴𝑏
− 𝐾𝑛√|ℎ𝑡𝑛 −

1

6
∑ ℎ𝑡𝑖
7
𝑖=1
𝑖≠𝑛

| . 𝑠𝑖𝑔𝑛 (ℎ𝑡𝑛 −
1

6
∑ ℎ𝑡𝑖
7
𝑖=1
𝑖≠𝑛

) − 𝐾𝑛𝑠√ℎ𝑡𝑛    , ∀ 𝑛 =

{1,2,… , 6,7}                                           (16)                               

Em que: 

 𝑛 é o número correspondente ao reservatório.  

 ℎ𝑡𝑛(𝑡) é o nível do sistema. 

 𝑄𝑝𝑛(𝑡) é a vazão dos poços que abastecem os reservatórios. 

 𝐴𝑏  é a área do reservatório. 
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 𝐾𝑛é a função de abertura da válvula que interliga os reservatórios do sistema, depende 

do valor de 𝑝𝑛.     

 𝐾𝑛𝑠é a função de abertura da válvula de saída dos reservatórios do sistema, depende 

do valor de 𝑝𝑛𝑠.     

Para implementação do controle do sistema utilizaremos como variáveis de estado os 

níveis dos reservatórios, que serão as variáveis controladas do nosso sistema. As variáveis de 

controle serão as aberturas das válvulas de interligação entre os reservatórios, que atuarão a 

fim de manter o equilíbrio no sistema.  
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4. Controladores 

 

Nesse capitulo será mostrada a formulação matemática dos controladores usados no 

trabalho, bem como suas propriedades e como foram implementados no sistema. 

 4.1 Servosistema 

   Para o controle do sistema é proposto o uso de um servosistema tipo 1, como visto 

em (Ogata, 2010), modificado para aplicação em um sistema multivariável. 

 

 

Figura 3: Diagrama de blocos do controlador. 

Baseado no diagrama de figura 3, podemos descrever o controlador pelas seguintes 

equações: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢                                                            (17) 

𝑦 = 𝐶𝑥                                                               (18) 

𝑢 = −𝐾𝑥 + 𝐾𝑖𝜉                                                        (19) 

�̇� = 𝑟 − 𝑦 = 𝑟 − 𝐶𝑥                                                   (20) 

 

Em que, 𝐴, 𝐵 𝑒 𝐶 são os parâmetros do sistema, 𝑥 os estados do sistema, 𝑦 a saída do 

sistema, 𝑟 a referência de entrada e 𝑢 o sinal de controle aplicado ao sistema.  
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Combinando as equações (17) e (20) podemos descrever a dinâmica do sistema por: 

 

[
�̇�(𝑡)

�̇�(𝑡)
] = [

𝐴 0

−𝐶 0
] [
𝑥(𝑡)

𝜉(𝑡)
] + [

𝐵

0
] 𝑢(𝑡) + [

0

1
] 𝑟(𝑡)                            (21) 

 

Se considerarmos o sistema assintoticamente estável, uma vez que 𝑥(∞), 

 𝜉(∞) 𝑒 𝑢(∞)  tende a um valor constante, podemos definir as seguintes equações: 

 

𝑥(𝑡) − 𝑥(∞) = 𝑥𝑒(𝑡)                                              (22) 

𝜉(𝑡) − 𝜉(∞) = 𝜉𝑒(𝑡)                                              (23) 

𝑢(𝑡) − 𝑢(∞) = 𝑢𝑒(𝑡)                                              (24) 

Definindo um novo vetor para o erro 𝑒(𝑡),  

 

𝑒(𝑡) = [
𝑥𝑒(𝑡)
𝜉𝑒(𝑡)

]                                                   (25) 

Podemos reescrever as equações em função do erro, segundo (Ogata, 2010), como: 

 

�̇�(t) = �̂�𝑒(𝑡) + �̂�𝑢𝑒(𝑡)                                           (26) 

𝑢𝑒(t) = −�̂�𝑒(t)                                                  (27) 

 

Em que, �̂� = [
𝐴 0
−𝐶 0

] , �̂� = [
𝐵
0
] e �̂� = [𝐾 ⋮ 𝐾𝑖].   

Substituindo (27) em (26),  

 

�̇�(t) = (�̂� − �̂��̂�) 𝑒(𝑡)                                              (28)                                                    
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Para controlar o sistema não linear usando um controlador linear, adotamos a estratégia 

de linearizar o modelo da planta em um ponto de operação, e obter os parâmetros �̂�  usando 

dinâmica desejada por meio da alocação de polos assim podemos garantir, como vemos em 

(28), que o erro tenderá a zero nas condições próximas ao regime do sistema. 

4.2 Controle Preditivo Linear 

 

O controle preditivo surgiu no ambiente industrial na década de 1970 baseado na ideia 

de prever o comportamento futuro do processo. É uma das técnicas de controle moderno mais 

robustas e vem ganhando espaço nos últimos anos. 

 

Figura 4: Diagrama de blocos do controle preditivo. 

A técnica de controle preditivo é baseada em geral em sistemas discretos no tempo, 

utiliza um modelo explícito do processo para calcular uma sequência de controle futura, tal 

que leve a saída predita a seguir uma dada trajetória de referência. Com base na figura 4 

podemos descrever o algoritmo do MPC como mostrado em (Maciejowski, 2002) pelas 

seguintes etapas: 

a. Através de um modelo implementado no controlador, o MPC é capaz de 

realizar a predição do comportamento da saída do processo, levando em 

consideração as entradas de controle atuais e futuras. 
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b. Esta predição deve ser corrigida, a cada intervalo de tempo, por uma leitura da 

planta, caso os estados sejam medidos, ou caso contrário através de observador 

de estados.  

c. Em cada iteração, o controlador calcula uma sequência de ações de controle. O 

tamanho desta sequência corresponde ao horizonte de controle (𝐻𝑢). Esta 

sequência calculada minimiza a função do erro das saídas previstas até o 

horizonte de predição (𝐻𝑝). 

d. Após resolver o problema de otimização descrito no item c, o controlador 

aplica na planta apenas a primeira ação de controle dentre a sequência de ações 

calculadas do instante atual até o intervalo correspondente ao horizonte de 

controle.  

e. O controlador aguarda o próximo intervalo de tempo para retornar ao item a. 

 

Figura 5:  Atuação do controle preditivo. 

As variáveis 𝑦(𝑘), 𝑢(𝑘) 𝑒 𝑟(𝑘), representam respectivamente a saída planta, sinal de 

controle e a referência respectivamente. A predição para o sistema é feita no horizonte de 

predição 𝐻𝑝 e o seu comportamento é o conjunto de ações de controle dentro do horizonte de 

controle 𝐻𝑢 e a partir dos dados do modelo do processo. As variáveis são representadas pelos 

vetores: 
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𝑥(𝑘 + 𝑖 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘 + 𝑖) + 𝐵�̂�(𝑘 + 𝑖), 𝑖 = 0,… ,𝐻𝑝                        (29) 

 

�̂� (𝑘 + 𝑖) = 𝐶�̂�(𝑘 + 𝑖), 𝑖 = 0, … , 𝐻𝑝                                  (30) 

 

�̂�(𝑘 + 𝑗 + 1) = �̂�(𝑘 + 𝑗),       𝑗 = 𝐻𝑢 − 1,… ,𝐻𝑝 − 1                              (31) 

 

Em que,  

 �̂� é o valor estimado de 𝑦. 

 �̂� é o valor estimado de 𝑥. 

 �̂� é o valor estimado de 𝑢. 

 𝐻𝑝 representa o horizonte de predição. 

 𝐻𝑢 representa o horizonte de controle. 

O controle preditivo é um método baseado em controle ótimo, isto é, que seleciona as 

entradas de controle de forma a minimizar uma função objetivo. O cálculo da função objetivo 

baseia-se tanto em valores atuais de saídas do processo quanto em valores preditos por um 

modelo do processo.  

A lei de controle é obtida a partir da minimização da função objetivo, essa função 

rastreia a saída do sistema em relação à referência do sistema. Pode ser escrita da seguinte 

forma: 

 

min
�̂�(𝑘+𝑖), �̂�(𝑘+𝑖),

𝐽(𝑘) =  ∑ ‖𝑟(𝑘 + 𝑖) − 𝐶�̂�(𝑘 + 𝑖)‖2
𝐻𝑝
𝑖=1 𝑄 + ∑ ‖�̂�(𝑘 + 𝑗)‖2

𝑅

𝐻𝑢−1
𝑗=0      (32) 

 

A notação da função de custo conta com a norma vetorial quadrática (Euclidiana), 

assim dizemos que ‖𝑥‖2𝑄 = (𝑥
𝑇𝑄 𝑥)  e Q é uma matriz simétrica, semi-definida positiva. Da 

mesma forma dizemos que ‖𝑢‖2𝑅 = (𝑥𝑇𝑅 𝑥)  e R é uma matriz simétrica, semi-definida 

positiva.    
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No instante 𝑘 de amostragem discreta, existe um determinado set point da variável 

controlada 𝑥, que pode ter sido mudado neste instante ou ser consequência de mudança em 

um tempo anterior. Em função do erro existente entre este set point e a variável controlada, o 

MPC calcula as ações de controle que minimizam o somatório dos quadrados dos erros 

preditos até o horizonte de predição (𝐻𝑢) da variável controlada. Após calcular esta sequência 

de ações sobre a planta, apenas a ação 𝑢(𝑘) é aplicada ao processo.  

No intervalo 𝑘 + 1, atualiza-se a predição com o valor lido da planta. A diferença 

existente entre o valor da predição e o obtido da planta se deve à diferença existente entre a 

planta real e o modelo de predição do controlador. Após a correção da predição, novas ações 

de controle são calculadas visando o mínimo da soma dos erros ao quadrado. A diferença 

existente entre o valor predito e o modelo pode ser decorrente de perturbações que a variável 

controlada sofre no processo.  

O horizonte de predição (Hp) é definido como o intervalo de tempo em que as variáveis 

de saída são preditas pelo controlador. Já o horizonte de controle (𝐻𝑢) e previsão de cálculo 

das variáveis de entrada do processo. Todos os dois parâmetros são sintonizáveis. Quanto 

maior o horizonte de predição, maior suavidade no controle. Quanto maior o horizonte de 

controle, mais rápida é a resposta do controlador em relação às variáveis controladas, mais 

suave a manipulação das variáveis de entrada do sistema, porem requer um maior esforço 

computacional. 

 

4.3 Algoritmo iterativo para controle preditivo não-

linear sob restrições 

 

Para utilização desse algoritmo como vemos em (Gadelha, et al., 2013) precisamos 

representar o sistema não-linear da seguinte forma: 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘), 𝑢(𝑘))𝑥(𝑘) + 𝑔(𝑥(𝑘), 𝑢(𝑘))𝑢(𝑘)                    (33) 

 

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘)                                                      (34) 
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 Sendo 𝑥 ∈ ℝ𝑛 o vetor de estados, 𝑢 ∈ ℝ𝑛 o vetor de entrada, 𝑦 ∈ ℝ𝑝 o vetor de saídas 

e 𝑘 o instante de amostragem, com 𝑘 ∈ ℕ. 

 Assim o objetivo do algoritmo é minimizar a seguinte função objetivo: 

 

 min
�̂�(𝑘+𝑖), �̂�(𝑘+𝑖),

𝐽(𝑘) =  ∑ ‖𝑟(𝑘 + 𝑖) − 𝐶�̂�(𝑘 + 𝑖)‖
𝐻𝑝
𝑖=1

2

𝑄

+∑ ‖�̂�(𝑘 + 𝑗)‖2
𝑅
,

𝐻𝑢−1
𝑗=0  

 

𝑠𝑢𝑗. 𝑎:

{
 
 

 
 
𝑥(𝑘 + 1 + 𝑖) = 𝑓(𝑥(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖))𝑥(𝑘 + 𝑖) + 𝑔(𝑥(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖))�̂�(𝑘 + 𝑖), 𝑖 = 0,… ,𝐻𝑝

𝑥(𝑘) = 𝑥(𝑘)

�̂�(𝑘 + 𝑗 + 1) = �̂�(𝑘 + 𝑗),       𝑗 = 𝐻𝑢 − 1,… ,𝐻𝑝 − 1

𝐺𝑥(𝑘) ≤ 𝜌
𝐻𝑢(𝑘) ≤ 𝜇

 

(35) 

Supondo que o sistema é sujeito a restrições lineares tanto na variável de estado 

como de controle que são dadas por: 

 

𝐺𝑥(𝑘) ≤ 𝜌,         𝐻𝑢(𝑘) ≤ 𝜇                                            (36) 

Para resolver esse problema é necessário conhecer o vetor de estados 𝑥(𝑘).  

Considerando a equação de predição de estados i passos à frente, temos: 

�̂�(𝑘 + 1 + 𝑖) = 𝑓(�̂�(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖))�̂�(𝑘 + 𝑖) + 𝑔(�̂�(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖))�̂�(𝑘 + 𝑖)  (37) 

Se considerássemos que os valores de 𝑥(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖) fixos ao longo do horizonte de 

predição, poderíamos obter a equação de estados linear por partes: 

�̂�(𝑘 + 1 + 𝑖) = 𝐴𝑖(�̂�, �̂�)�̂�(𝑘 + 𝑖) + 𝐵𝑖(�̂�, �̂�)�̂�(𝑘 + 𝑖)                    (38) 

Em que,  

 𝐴𝑖(�̂�, �̂�) = 𝑓(�̂�(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖)) , 

  𝐵𝑖(�̂�, �̂�) =  𝑔(�̂�(𝑘 + 𝑖), �̂�(𝑘 + 𝑖)). 

Isso com os valores de 𝑥(𝑘 + 𝑖) e �̂�(𝑘 + 𝑖) já conhecidos no horizonte de predição. 
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O algoritmo proposto em (Gadelha, et al., 2013) utiliza para resolução do problema de 

controle não-linear o princípio de linearização do modelo por partes, como visto em (38), para 

os instantes de amostragem o algoritmo se propõe: 

1. Usando o �̂�(𝑘 + 𝑗), 𝑗 = 0,…𝐻𝑢 − 1 e utilizando modelo proposto em (33 - 34) 

para determinar os valores futuros de �̂�(𝑘 + 𝑖), 𝑖 = 0,…𝐻𝑝 − 1. 

2. Substituindo na equação (37) os valores obtidos no passo anterior de �̂�(𝑘 + 𝑖) 

e �̂�(𝑘 + 𝑖), obtemos o modelo linear por partes (34). 

3. Formular o problema (35) como um problema de otimização quadrática e obter 

a solução ótima para o problema �̂�∗(𝑘 + 𝑗). 

4. Utilizar o valor de �̂�∗(𝑘 + 𝑗) e o modelo para determinar os valores de 

�̂�(𝑘 + 𝑖), 𝑖 = 1,… ,𝐻𝑝. 

5. Atualizar os passos de 2 a 4 desse algoritmo até que o valor de �̂�∗(𝑘 + 𝑗) seja 

igual ou bem próximo ao obtido no passo anterior. 

O Algoritmo se propõe a cada interação corrigir o erro entre os estados preditos 

baseado no modelo linear aos estados que seriam gerados pelo modelo não-linear original, 

assim os valores futuros gerando são usados para montar o modelo linear por partes como 

mostrado em (38), esse modelo é atualizado até que o valor de �̂�∗(𝑘 + 𝑗) não se modifique na 

próxima interação o que ocorrerá somente quando o os valores preditos de �̂�(𝑘 + 𝑖) e �̂�(𝑘 + 𝑖) 

forem igual aos do modelo não-linear, garantido assim que as restrições presentes em (36) são 

satisfeitas.  
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5 Resultados e discussões 

 

Neste capitulo serão mostrados resultados de simulação do modelo do sistema em 

malha aberta, bem como o uso da técnica de cada controlador proposto para o sistema, assim 

como a comparação entre as técnicas utilizadas. 

5.1 Modelo do SAA da UFRN 

Para simulação do modelo do sistema, utilizamos parâmetros reais do sistema que são 

mostrados no Capítulo 2. A implementação do modelo em ambiente computacional foi 

realizada no software Matlab (The Math Works Inc, 2010), tanto em linha de código 

(Apêndice A) como usando o simulink (Apêndice A). Nela todas as equações propostas no 

Capítulo 3 para o modelo foram implementadas. 

A fim de testar as várias condições do modelo, iniciamos com o teste de estanqueidade, 

como não foram modelados possíveis vazamentos no sistema, então é esperado que caso não 

haja nenhum consumo (válvula de saída fechada) e também não entre água no sistema 

(bombas desligadas), o sistema tem que entrar em equilíbrio tendo em vista que todos 

reservatórios estão submetidos a mesma altura manométrica. Para essa simulação iniciamos 

os níveis em alturas diferentes (ℎ1 = 1400 𝑚𝑚; ℎ2 = 1500 𝑚𝑚; ℎ3 = 1000 𝑚𝑚; ℎ4 =

1600 𝑚𝑚; ℎ5 = 1800 𝑚𝑚; ℎ6 = 2000 𝑚𝑚; ℎ7 = 2200 𝑚𝑚; ) para analisar a 

convergência para o valor médio de 1643 mm. 
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Figura 6: Sistema em equilíbrio. 

Como podemos ver na Figura 6 o sistema converge para o ponto médio, de forma que 

os reservatórios entram em equilíbrio. Através dessa simulação podemos comprovar a 

estanqueidade do modelo do sistema. Na Figura 7, podemos mais uma vez ver a estanqueidade 

do sistema, mas agora nessa outra simulação é proposto fechar as válvulas que interligam os 

reservatórios, assim podemos ver que os níveis se mantêm constantes ao longo do tempo.    

 

Figura 7: Verificando estanqueidade do modelo. 

Na próxima simulação, o modelo é submetido à função mais crítica do sistema, com a 

válvula de saída de cada reservatório totalmente aberta, simulando a situação de vazão total 

de abastecimento para o sistema. Para essa simulação as bombas terão vazão constante de 15 
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𝑚3/ℎ (todas em 50% da vazão máxima) e vamos variar apenas as válvulas de interligação de 

cada reservatório, para analisar o comportamento. Os níveis serão iniciados em: ℎ1 =

3000 𝑚𝑚; ℎ2 = 4000 𝑚𝑚; ℎ3 = 3500 𝑚𝑚;  ℎ4 = 1600 𝑚𝑚;  ℎ5 = 1800 𝑚𝑚;  ℎ6 =

2000 𝑚𝑚; ℎ7 = 2200 𝑚𝑚. 

 

Figura 8: Comportamento do modelo a vazão máxima de saída. 

Os resultados da simulação representam bem a dinâmica do sistema, pode-se ver na 

Figura 8 que a abertura e fechamento das válvulas de interligação causam mudanças na 

dinâmica do sistema. Analisando o comportamento do nível 3 percebe-se que após a abertura 

da válvula no instante 4 horas, o nível passa a subir, apesar da bomba manter sua vazão. Nesse 

instante ele passa a receber água dos outros reservatórios do sistema, já nos instantes 8 e 16 

horas, com a mudança da contribuição da bomba no sistema pode-se ver o nível se mantendo 

estável e logo em seguida subindo. 

A bomba possui uma forte influência no sistema, uma explicação para isso, é que sua 

vazão é maior que a vazão das saídas das válvulas, por isso, para que se pudesse visualizar 

bem os gráficos de resposta da dinâmica, utilizamos um valor baixo para a vazão da bomba. 

5.2 Controlador servossistema tipo1 

O controlador servossistema mostrado no capitulo 4 é um controlador linear, fazendo-

se então necessário para sua aplicação em um sistema não-linear, que haja uma linearização 



44 

 

 

em torno de um ponto de equilíbrio. Para o projeto do controlador utilizamos diferentes níveis 

como ponto de operação para mostrar de forma mais eficiente a ação do controlador no 

sistema. Os pontos de trabalho do sistema usados para a linearização são mostrados na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3:  Valores do sistema para linearização. 

N° Componente Valor 

1 Válvula de saída dos reservatórios 100% 

2 Vazão da bomba 50% 

3 Válvula de interligação R1 40% 

4 Válvula de interligação R2 30% 

5 Válvula de interligação R3 35% 

6 Válvula de interligação R4 20% 

7 Válvula de interligação R5 25% 

8 Válvula de interligação R6 60% 

9 Válvula de interligação R7 60% 

10 Nível de R1 2000 mm 

11 Nível de R2 5500 mm 

12 Nível de R3 3100 mm 

13 Nível de R4 3400 mm 

14 Nível de R5 5120 mm 

15 Nível de R6 4063 mm 

16 Nível de R7 3000 mm 

 

A variável manipulada no processo é a válvula de interconexão dos reservatórios e a 

controlada são os níveis de cada reservatório. O modelo linearizado foi obtido a partir da 

função “𝑙𝑖𝑛𝑚𝑜𝑑” do Matlab (The Math Works Inc, 2010), e foram as seguintes matrizes para 

o sistema: 
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A= 

 

 

 

 

B= 

 

C =  

 

 

 

Os autovalores em malha aberta foram: -0.0337, -0.0327, -0.0314, -0.0295, -0.0288, -

0.0256, -0.0246. A fim de obter uma dinâmica razoável para o sistema os polos em malha 

fechada foram alocados, 10 vezes mais distantes: -0.3370   -0.3270   -0.3140   -0.2950   -

0.2880   -0.2560   -0.2460. Nas simulações mostradas abaixo foram utilizadas referências do 

tipo degrau (tracejado, figura 9).  

-0.03847 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

0.01277 -0.04175 0.01277 0.01277 0.01277 0.01277 0.01277 

0.00348 0.00348 -0.03447 0.00348 0.00348 0.00348 0.00348 

0.007509 0.007509 0.007509 -0.05334 0.007509 0.007509 0.007509 

0.004567 0.004567 0.004567 0.004567 -0.04778 0.004567 0.004567 

0.004632 0.004632 0.004632 0.004632 0.004632 -0.04562 0.004632 

0.007831 0.007831 0.007831 0.007831 0.007831 0.007831 -0.04692 

4.033           0           0           0           0           0           0 

   0      3.685           0           0           0           0           0 

   0           0       3.863           0          0           0           0 

   0           0           0       4.475          0           0           0 

   0           0           0           0      4.415           0           0 

   0           0           0           0           0       4.354           0 

   0           0           0          0           0           0       4.291 

1             0             0             0             0             0             0 

0             1             0             0             0             0             0 

0             0             1             0             0             0             0 

0             0             0             1             0             0             0 

0             0             0             0             1             0             0 

0             0             0             0             0             1             0 

0            0           0             0             0             0             1 
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Figura 9: Controlador servossistema tipo 1. 

 

Figura 10: Sinal de controle do controlador servossistema.  

A resposta do sistema ao controlador com essa sintonia se mostrou muito ruim. A fim 

de melhorar o desempenho, os polos em malha fechada foram escolhidos iguais a 20 vezesos 

valores usados em malha aberta.  



47 

 

 

 

Figura 11: Resposta ao controlador servossistema 

 

 

Figura 12: Sinal de controle do controlador servossistema. 

 

Verifica-se na Figura 11 que o controlador consegue impor o seguimento das 

referências com um baixo erro, mas com uma convergência rápida para o valor de regime 

permanente apesar da elevada oscilação no início da simulação. Pode-se perceber na variação 

das referências o acoplamento entre as variáveis, isso devido à interferência dos níveis em 

cada reservatório. O sinal de controle é visto na figura 10 e 12, onde podemos ver a ação do 
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controlador a cada mudança de referência, percebe-se uma variação muita alta no sinal de 

controle, demonstrando um desempenho ruim na ação de controle do sistema. O controlador 

linear multivariável respondeu bem a dinâmica dentro de um ponto de operação para um 

sistema não-linear, mas o alto chaveamento impossibilita sua aplicação, pois haveria um 

desgaste excessivo na válvula de controle. Ele apresentou uma dinâmica muito dependente do 

ponto de operação. Nas Figuras 13 e 14 o sistema é simulado em uma condição mais distante 

do ponto de operação, e podemos ver um sobre sinal ainda mais elevado. 

 

Figura 13: Controlador servossistema tipo 1 com degrau de 40% em relação a 

referência. 
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Figura 14: Sinal de controle de simulação do sistema com degrau de 40% em relação a 

referência. 

As figuras 13 e 14 comprovam a dependência do controlador em relação ao ponto de 

operação, e a alta variação no sinal de controle. Esses dados demonstram que a aplicação 

prática desse controlador só pode acontecer em condições muito próximas do ponto de 

referência, onde não se como comprovar a robustez da sai aplicação.  

Para avaliar a ação de controlador em situações mais próximas das condições reais 

para sistemas de abastecimento de água, vamos realizar uma simulação onde tentaremos criar 

uma demanda de consumo diferenciada no sistema, onde haverá uma situação onde a saída de 

água no reservatório é maior que a entrada. Para simular essa situação vamos impor ao sistema 

um regime de abastecimento continuo com a válvula de saída em 50% e simular a variação de 

demanda apenas na área do reservatório 1 para o dobro da atual com a válvula de saída em 

100%. O objetivo dessa simulação é mostrar uma situação onde a ação do controlador deve 

compensar a demanda excessiva nessa área atuando em todas as válvulas de interligação do 

sistema a fim de compensar a perda. Nesta simulação será usado o ponto de trabalho de 50% 

para a bomba, referência usada na linearização e mesma sintonia do controlador utilizados nas 

simulações anteriores, iremos simular a perturbação no instante de 8h à 16h, e analisar a ação 

do controlador. 
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Figura 15: Simulação de aumento de consumo na área do reservatório 1. 

 

Figura 16: Sinal de controle da simulação de aumento de consumo na área do 

reservatório 1. 

Analisando as Figuras 15 e 16 podemos ver nos instantes de 8h à 16h a ação do 

controlador atuando nas válvulas de interligação dos outros reservatórios com o objetivo de 

compensar a alta demanda na área do reservatório 1. Nas Figuras podemos ver que o 

controlador acompanha a referência de forma eficiente e pode ser vista a ação do controlador 

corrigindo o erro.   
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5.3 Controle preditivo linear 

O controle preditivo linear foi simulado usando a ferramenta Model Predictive control 

do Matlab (The Math Works Inc, 2010), onde para obtenção dos parâmetros foi utilizado o 

modelo linearizado nas mesmas condições da simulação da seção 5.2. Como referência foram 

utilizados sinais do tipo degrau (linha tracejada) em diferentes pontos, para mostrar o 

comportamento dos sete níveis.  Para essas simulações utilizou-se um horizonte de predição 

de 5 e um horizonte de controle de 5, para ponderações dos erros foram utilizadas matrizes 

identidade para Q e R. 

 

Figura 17: Simulação usando controle preditivo. 

 

Figura 18: Sinal de controle preditivo aplicado ao modelo. 
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O resultado da simulação na Figura 17 mostra uma boa convergência do controlador. 

Entretanto pode-se ver um tempo de subida muito longo e podemos ver um erro em regime. 

Modificando os valores de referência a fim de analisar o comportamento do sistema em pontos 

mais distante da linearização do modelo usado para obter o controlador.  

 

Figura 19: Simulação do controle preditivo com degrau de 40% em relação a referência. 

 

Figura 20: Sinal de controle da simulação do controle preditivo com degrau de 40% em 

relação a referência. 
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Podemos ver na Figura 19 que o sistema apresenta um erro ainda maior em regime 

permanente, bem como a dificuldade de convergência do sinal na descida da referência. O 

sinal de controle da Figura 20 mostra que apesar dos erros em regime o mesmo pode ter 

aplicação pratica em virtude da resposta apresentada no sinal de controle. Esse comportamento 

é esperado pois a convergência só é esperada para regiões próximas ao ponto de operação para 

o modelo obtido para o controlador linear. 

Iremos novamente mostrar a ação de controlador em condições mais próximas das 

situações reais para sistemas de abastecimento de água. Mostraremos essa simulação com 

condições exatamente iguais as mostradas nas Figuras 15 e 16, mas aqui vamos avaliar a ação 

do controlador preditivo linear sob essas condições. Para esta simulação será usado o ponto 

de trabalho de 50% para a bomba, a mesma referência (inicial) e sintonia do controlador 

utilizados nas simulações anteriores, iremos fazer a perturbação no instante de 8h à 16h, e 

analisar a ação do controlador preditivo linear. 

 

Figura 21: Simulação de aumento de consumo na área do reservatório 1. 
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Figura 22: Sinal de controle para simulação de aumento de consumo na área do 

reservatório 1. 

 

A simulação apresentada nas Figuras 21 e 22 mostra que o controlador age nos outros 

reservatórios a fim de corrigir o erro. Mas podemos que sua ação não é eficiente, pois apesar 

de ter uma tendência de acompanhar a referência o nível do reservatório, 1 possui um erro 

muito grande em regime permanente. Esse erro pode ser explicado pela distância em relação 

ao ponto de operação do sistema. 

  

5.4 Controle preditivo não-linear 

O controle preditivo não-linear foi implementado usando o algoritmo mostrado no 

Capitulo 4. Na implementação utilizou-se o modelo linearizado das seções anteriores como 

valor inicial para o sinal de controle o mesmo fez uso do modelo montado no simulink 

(apêndice D) usando recursivamente o algoritmo em linha de código no Matlab implementado 

como mostrado em (Gadelha, et al., 2013). Para simulação foi usado um horizonte de controle 

5 e horizonte de predição de 5 a fim de comparar o desempenho nas mesmas condições do 

controlador preditivo linear. Para as ponderações dos erros foram utilizadas matrizes 

identidade para Q e R. 
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Figura 23: Controlador preditivo não-linear. 

 

Figura 24: Sinal do controlador preditivo não-linear. 

 

Para a simulação do controlador não-linear foram utilizadas as mesmas referências de 

sinal dos controladores anteriores, a fim de comparar os desempenhos. Podemos ver na figura 

23 que o desempenho do controlador não-linear é satisfatório, o mesmo atinge todas as 

referências com erro praticamente nulo em regime permanente, não apresenta sobressinal para 

as referências. O controlador apresenta um comportamento semelhante ao caso linear, onde 

existe dificuldade de convergência do sinal na descida da referência.  
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Figura 25: Controle preditivo não-linear com degrau 40% em relação a referência. 

 

Figura 26: Sinal do controlador preditivo não-linear com degrau 40% em relação a 

referência. 

 

A fim de verificar se o comportamento só acontece próximo ao ponto de operação 

(linearização do modelo) submetemos o sinal ao degrau de 40% do valor de regime (como 

nos casos anteriores), e podemos ver como mostrado na figura 25 que o controlador apresentou 

as mesmas características da simulação anterior para esse mesmo controlador. As figuras 24 

e 26 apresentam o sinal de controle aplicado a cada controlador, nelas podemos ver a ação do 
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controlador a cada mudança de referência do sistema, e o sinal de controle apresentado mostra 

viabilidade de aplicação em válvulas para sistemas de abastecimento. 

Vamos mostrar a ação de controlador em situações reais para sistemas de 

abastecimento de água. Mostraremos essa simulação com condições exatamente iguais as 

mostradas nas Figuras 15 e 16 para o servossistema e nas Figuras 21 e 22 para preditivo linear. 

Para esta simulação será usado o ponto de trabalho de 50% para a bomba e a mesma referência 

e sintonia do controlador utilizados nas simulações anteriores, iremos fazer a perturbação no 

instante de 8h à 16h, e analisar a ação do controlador preditivo não-linear. 

 

Figura 27: Simulação de aumento de consumo na área do reservatório 1. 

 

Figura 28: Sinal de controle da simulação de aumento de consumo na área do reservatório 1. 
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Nas Figuras 27 e 28 podemos ver a ação do controlador a fim de manter o nível do 

reservatório, apesar do erro em regime vemos a ação do controlador nas válvulas dos outros 

reservatórios para zerar o erro. O controlador apresenta uma boa resposta na simulação, pois 

apesar do erro podemos ver a variação do nível dos outros reservatórios a fim de compensar 

a maior demanda no reservatório 1. 

5.5 Comparação de desempenho das técnicas de 

controle 

 

As técnicas de controle utilizadas apresentaram boa convergência do sistema, 

mostrando que uma aplicação em um sistema real de qualquer uma das técnicas possa ser 

viável, desde que condicionada a um modelo linear que represente bem os estados do sistema. 

Podemos verificar por meio das simulações que o controlador não-linear teve melhor 

desempenho, o que já era esperado pois não é dependente de um ponto de operação, trazendo 

assim ao sistema mais robustez para as perturbações que possam ocorrer. Na figura 29 é 

mostrado um comparativo entre as três técnicas de controle. 

  

 

Figura 29: Comparativo entre os controladores para o nível do reservatório 1. 
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Para análise de desempenho dos controladores foi utilizada a diferença entre a 

referência e a saída controlada do sistema. Para isso foram utilizadas duas métricas: a integral 

do erro absoluto (IAE – integral of absolute error) e a integral do erro absoluto vezes o tempo 

(ITAE - integral of time multiplied by the absolute value of error), que são dadas pelas 

seguintes equações: 

𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝜏)|𝑑𝜏
𝑡

0
                                                   (39) 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡 .  |𝑒(𝜏)|𝑑𝜏
𝑡

0
                                               (40) 

Em que o valor de 𝑒(𝜏) é o erro entre a referência e a saída da planta. 

Outra análise feita acerca do desempenho do controlador foi o esforço de controle que 

é dado por: 

𝐸𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 =  ∑|𝑢(𝑡)|2
𝑡

0

 

Em que 𝑢(𝑡) é o sinal de controle aplicado à planta no determinado instante de tempo. 

 Para avaliar as ações de controle foi medido o esforço computacional que é dado em 

função do tempo para processamento da simulação, a sua unidade é dada em segundos. Para 

a comparação do desempenho de forma satisfatória são analisados alguns índices como 

mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4:  Indices de desempenho para o nivel do reservatorio 1. 

Métricas Servossistema Preditivo linear Preditivo não-linear 

IAE 1,7583 𝑥 104  2,1224𝑥 104 0,8903 𝑥 104 

ITAE 2,2254 𝑥 106 3,85 𝑥 106 0,3098 𝑥 106 

Esforço de controle    1,4644 𝑥 107 3,2075𝑥 106 4,3234 𝑥 106 

Esforço computacional 5,4503 s 21,1766 s 42,3090 s 
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6 Conclusões 

 

Este trabalho apresentou a modelagem matemática de um sistema hidráulico real. O 

mesmo possui todas as características e potencial de repetitividade a qualquer sistema de 

abastecimento de água, o que já mostra uma grande quantidade de aplicações.  

O modelo do sistema apresentou um comportamento esperado para um sistema de 

abastecimento de água, o que demonstra que ele pode ser usado para testes de estratégias de 

controle em sistemas reais.  

O controlador servossistema linear multivariável respondeu a dinâmica dentro de um 

ponto de operação para um sistema não-linear, o que poderia aponta para a viabilidade na sua 

implementação pratica, mas a dependência do ponto de operação foi evidente em uma 

simulação mais distante do ponto, bem como o sinal de controle impraticável na pratica para 

válvulas.  

O controlador preditivo linear, que apresentou um bom comportamento com baixo 

sobressinal, mas com erro constante em regime permanente, além da dependência do ponto 

de operação. 

O controlador não-linear mostrou um melhor desempenho que os demais controladores 

utilizados, obedecendo bem a dinâmica imposta pelo modelo, com baixo sobressinal e sem 

erro em regime permanente. A baixa velocidade de convergência baixa para mudança de 

referência não chega a ser uma barreira para sua utilização, tendo em vista o seu desempenho 

na simulação. Esse controlador apresentou-se como o mais indicado para esse tipo de sistema. 

No comparativo entre as simulações podemos comprovar a eficiência e robustez da 

técnica de controle não-linear. Analisando os desempenhos dos controladores mostrado na 

tabela 4 comprovamos que apesar de possuir um maior esforço computacional e de controle, 

o controlador não-linear é mais eficiente na correção do erro. Esse comportamento já era 

esperado, pois essa técnica não depende de um único ponto de operação para o sistema, ela 

apenas utiliza o ponto de operação como uma iteração para o algoritmo de otimização.  
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Perspectivas  

 

Como principal perspectiva para esse trabalho pode-se mencionar o teste do modelo 

matemático obtido em comparação com os dados do modelo real do sistema de abastecimento 

do campus da UFRN. Com essa implementação futura será possível validar o modelo 

matemático bem como testar todos os controladores apresentados e comparar o seu 

desempenho com o sistema em funcionamento real. Assim poderemos comprovar a real 

utilização do modelo simulado para testes e sintonia de novas estratégias de controle. 
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Apêndice A – Modelo do sistema  

 

As figuras abaixo mostram o modelo do sistema implementado no Matlab/Simulink, 

todas equações para implementação do modelo constam no capitulo 3. 

 

 

Figura 30: Modelo do SAA da UFRN. 
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Figura 31: Os 7 reservatórios do modelo do SAA da UFRN 
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Figura 32: Modelo do reservatório do SAA da UFRN 
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Apêndice B – Controlador servossistema  

 

A figura abaixo mostra a implementação do controlador servossistema tipo1, 

utilizamos o modelo implementado no simulink do modelo e foi realizada a implementação 

do controlador com os respectivos ganhos para o sistema. 

 

 
Figura 33: Controlador servossistema tipo 1. 
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Apêndice C – Controlador preditivo linear 

 

O controlador preditivo linear foi implementado conforme mostrado no capitulo 4, o 

mesmo foi utilizado o modelo do sistema, como pode ser visto na figura 26.  

 
Figura 34: Controlador preditivo linear.  
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Apêndice D – Controlador preditivo não-

linear 

 

A figura abaixo mostra a implementação do controlador preditivo não-linear, o mesmo 

foi feito utilizando o simulink como podemos ver na figura 27 e o algoritmo para atualização 

do modelo da planta foi implementado em linha de codigo.  

 

 
Figura 35: Controlador preditivo não-linear. 


